
Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

10.3.2015 Obec Horní Třešňovec
PM002_2015_03_10 - 

012750/2015
Vytvoření nového listu opatření a jeho zařazení do PDP Moravy a 
přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207188 a zařazen do PDP Moravy

13.3.2015 Město Hranice
PM003_2015_03_17 - 

014185/2015

Zařazení PPO opatření ze studie "PPO přírodě blízkých na tocích a 
jejich nivách, která se dotákají katastrálního území města Hranic a 
místních částí" do PDP Moravy

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

19.5.2015 Obec Bohuňovice
PM007_2015_05_19 - 

026443/2015
Žádost o zahrnutí investiční akce "Kanalizace Bohuňovice" do PDP 
Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207192 a zařazen do PDP Moravy

26.5.2015 Městys Dřevohostice
PM011_2015_05_26 - 

027897/2015
Žádost o doplnění akcí - Intravilánová revitalizace Bystřičky a 
Revitalizace rybníka Dračky do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

27.5.2015
Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s.
PM014_2015_05_28 - 

028136/2015
Žádost o úpravu listů opatření MOV207068 a MOV207023. zapracováno Příslušné listy opatření byly doplněny o zpřesňující informace.

3.6.2015 Obec Žeranovice
PM016_2015_06_03 - 

029738/2015
Doplnění PPO do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

2.6.2015
MÚ Moravská Třebová, 

Odbor životního 
prostředí

PM017_2015_06_02 - 
029258/2015

Žádost o zapracování požadavků na stanovení záplavových území do 
PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Zpracování záplavových území je uvedeno v obecném listu opatření 
MOV218503 v PDP Moravy

Seznam p řipomínek podaných k návrhu Plánu díl čího povodí Moravy a p řítoků Váhu

Návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (dále jen PDP Moravy) byl v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),                             
v platném znění a podle ustanovení § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění předložen veřejnosti k připomínkování. Návrh plánu 
byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22. prosince 2014 v listinné podobě u Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. http://pop.pmo.cz/.

Zpráva o vyhodnocení p řipomínek ve řejnosti podaných k návrhu Plánu díl čího povodí Moravy a p řítoků Váhu

Připomínky k vystavenému návrhu plánu bylo možno podávat ve lhůtě 6 měsíců ode dne vystavení tj. do 22. června 2015 v písemné podobě na Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě              
na adresu povodí Moravy, s.p. pdp2015@pmo.cz. K termínu pro podávání připomínek tj. k 22. červnu 2015, předložilo své podněty a návrhy na úpravy a doplnění návrhu PDP Moravy celkem                              
72 právnických a fyzických osob (subjektů). Z toho 64 připomínek bylo směřováno pouze k návrhu PDP Moravy a 8 připomínek směřovalo k oběma zveřejněným návrhům plánů dílčích povodí                        
v územní působnosti Povodí Moravy, s.p.

Podněty a návrhy na úpravy a doplnění k návrhu PDP Moravy byly různě rozsáhlé, často podnět od jednoho subjektu obsahoval více než jednu připomínku. Z tohoto důvodu bylo skutečně předáno 
110 jednotlivých připomínek. Z nich byly 4 od ministerstva (MZe), 4 z krajských úřadů, 4 od městského úřadu, 53 od měst a obcí, 3 od správců vodních toků, 6 od vodárenských společností,                             
5 od konkrétních fyzických osob a 21 od ostatních právnických osob (a sdružení).

Předkladatel návrhu PDP Moravy, kterým je Povodí Moravy, s.p., posoudil obdržené připomínky a se zpracovatelem plánu provedl, na základě akceptovaných relevantních připomínek,  úpravy                          
v PDP Moravy. Podstatná většina připomínek byla do PDP Moravy zapracována. Nebylo však možné vyhovět všem předloženým připomínkám, neboť některé připomínky byly protichůdného 
charakteru nebo přesahovaly úroveň PDP Moravy, danou vodním zákonem a prováděcí vyhláškou o plánování v oblasti vod.

Seznam připomínek a způsob jejich vyhodnocení je uveden v následující tabulce s názvem „Seznam připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“.
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Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

2.6.2015 Ing. Karel Hübl
PM018_2015_06_02 - 

029428/2015 - 1
Zařazení úseku vodního toku Ludina v km 0,0- cca 4,0, č.h.p. 4-11-02-
043 do oblasti s významným povodňovým rizikem (OsVPR)

odmítnuto

Oblasti s významným povodňovým rizikem byly stanoveny k 22.12.2011 
jednotně v celé ČR, na základě jednotně stanovených kriterií. Dle metodiky 
se vyhodnotil počet ohrožených obyvatel, hodnota ohroženého majetku, 
zdroje znečištění a významné kulturní památky. Záplavové území Ludiny bylo 
stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje až 2.5.2012. 
Oblasti s významným povodňovým rizikem budou znovu hodnoceny až pro 
další šestileté období, tedy po roce 2021.

2.6.2015 Ing. Karel Hübl
PM018_2015_06_02 - 

029428/2015 - 2
Zařazení poldru na Ludině pod obcí Střítež n. L. v ř. km. cca 7,2 (stejné 
jako z PM003_2015_03_17 - 014185/2015)

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

2.6.2015 Ing. Karel Hübl
PM018_2015_06_02 - 

029428/2015 - 3
Opatření Bečva - poldr Teplice - žádost o stanovení závazného postupu 
přípravy a realizace

odmítnuto

Podle usnesení vlády č. 524 ze dne 1. července 2015 se jedná o dlouhodobý 
úkol a stanovení termínu dokončení tohoto opatření, které se aktuálně 
nazývá "vodní dílo Skalička", v roce 2021 je nereálné. V současné době se 
průběžně řeší majetkové vztahy a projektové dokumentace.

3.6.2015 Obec Otaslavice
PM019_2015_06_03 - 

029531/2015
Zařazení poldru "Močelky" do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

4.6.2015 Obec Mistřice
PM021_2015_06_04 - 

029861/2015
Zařazení PPO opatření "Retenční objekt Olšovec" do PDP Moravy a 
přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

4.6.2015 Obec Vernířovice
PM022_2015_06_04 - 

030726/2015
Zařazení "Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým 
parkem" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

5.6.2015 Obec Ostružná
PM023_2015_06_05 - 

030213/2015
Zařazení listu opatření s názvem "Ostružná, Rekonstrukce ČOV 
Ostružná" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207193 a zařazen do PDP Moravy

4.6.2015 Obec Chornice
PM024_2015_06_04 - 

029922/2015

Zařazení opatření ze studie Přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na vodním toku Kelníky a Revitalizace Nectavy do PDP Moravy a 
přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PřBPO MOV212505 a do 
obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v PDP Moravy (do 
tabulky)

5.6.2015
LČR, s.p. - správa toků 
oblast povodí Moravy

PM025_2015_06_05 - 
030308/2015

Zařazení 1x revitalizace a 2x PPO do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 a do 
obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v PDP Moravy (do 
tabulky)

9.6.2015
MÚ Kroměříž, Odbor 
životního prostředí

PM027_2015_06_09 - 
029753/2015 - 1

Doplnění k listu opatření MOV207010. zapracováno Příslušný list opatření byl doplněn o zpřesňující informace.

9.6.2015
MÚ Kroměříž, Odbor 
životního prostředí

PM027_2015_06_09 - 
029753/2015 - 2

Zařadit Studii protipovodňových opatření Kroměříže do PDP Moravy a 
přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV217026 a zařazen do PDP Moravy.

10.6.2015
Povodí Moravy, s.p., 
Závod Středí Morava

PM028_2015_06_10 - 
031050/2015

Zapracování revitalizačních akcí do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

10.6.2015
Povodí Moravy, s.p., 
Závod Horní Morava

PM029_2015_06_10 - 
031050/2015

Zapracování revitalizačních akcí do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Byly vyhotoveny 3 nové listy opatření MOV212031, MOV212104, 
MOV212033 a zařazeny do PDP Moravy. Ostatní opatření byla zařazena do 
obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v PDP Moravy (do 
tabulky)

9.6.2015 Obec Velké Losiny
PM030_2015_06_09 - 

30726/2015
Žádost o vyřazení listu opatření MOV217001 z PDP Moravy a přítoků 
Váhu

zapracováno
Původní list opatření MOV217001 byl zrušen a nahrazen novým listem 
opatření MOV217027, protože pro zabezpečení PPO obcí v údolí Desné jsou 
dostatečné retenční prosotory nezbytné.

10.6.2015 EKOTOXA, s.r.o.
PM031_2015_06_10 - 

031064/2015
Zapracování studií proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření - Holešovsko, Lanškrounsko a Orlicko.

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PBPPO MOV212504 a 
MOV212505 v PDP Moravy (do tabulky)
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10.6.2015
ATELIER FONTES, 

s.r.o.
PM032_2015_06_10 - 

031062/2015
Zapracování revitalizačních akcí do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 a do 
obecného listu opatření pro PBPPO MOV212505 v PDP Moravy (do tabulky) 
a jedno opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření MOV218030

11.6.2015 Obec Lešná
PM033_2015_06_11 - 

031343/2015 - 1
Zařazení listu opatření "Lešná, Likvidace odpadních vod obce Lešná" 
do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207194 a zařazen do PDP Moravy

11.6.2015 Obec Lešná
PM033_2015_06_11 - 

031343/2015 - 2
Zařazení protipovodňového opatření "Protipovodňová opatření v lokalitě 
Lešná" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

10.6.2015 Město Chropyně
PM034_2015_06_10 - 

031107/2015
Zařazení protipovodňového opatření "Protipovodňová opatření I pro 
město Chropyně" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV217502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

10.6.2015
Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s.
PM035_2015_06_10 - 

031046/2015
Žádost o vytvoření nového listu opatření "Rekonstrukce ČOV Kojetín" a 
zařazení do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207196 a zařazen do PDP Moravy

11.6.2015
MÚ Uničov, odbor 
životního prostředí

PM036_2015_06_11 - 
031568/2015

Zařazení revitalizačních opatření do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

12.6.2015
Moravský rybářský 
svaz o.s., místní 

organizace Kroměříž

PM037_2015_06_12 - 
031782/2015 - 1

Řešení opakovaného úhynu ryb ve vodním toku Rusava zapracováno

Jedná se o obecný, celostátní závažný problém odvádění a čištění 
odpadních vod. V PDP Moravy je mnoho konkrétních opatření pro jednotlivá 
města a obce, která postupně řeší současnou nepříznovou situaci. Obecné 
zásady jsou definovány v obecném listu opatření  MOV207501 s názvem 
"Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí".

12.6.2015
Moravský rabářský 

svaz o.s., místní 
organizace Kroměříž

PM037_2015_06_12 - 
031782/2015 - 2

Řešení opakovaného úhynu ryb ve vodním toku Kotojedka zapracováno
V PDP Moravy je obsažen list opatření MOV207103 s názvem "Zdounky, 
Odkanalizování obce Zdounky", který řeší odkanalizování zbývajících částí 
obce Zdounky.

12.6.2015 AOPK
PM038_2015_06_12 - 

031781/2015
Žádost o doplnění opatření typu A i B (uvedených tabelárně) do PDP 
Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 a do 
obecného listu opatření pro PBPPO MOV212505 v PDP Moravy (do tabulky)

11.6.2015
Městys Náměšť na 

Hané
PM039_2015_06_11 - 

031405/2015
Zařazení protipovodňového opatření s názvem "Protipovodňová 
opatření v lokalitě Náměsť na Hané" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

11.6.2015 Město Loštice
PM040_2015_06_11 - 

031389/2015
Zařazení protipovodňového opatření s názvem "Protipovodňová 
opatření v lokalitě Loštice" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření MOV217005.

12.6.2015
MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí

PM041_2015_06_12 - 
031821/2015 - 1

Zapracování záplavového území Dolnopaseckého (Vermiřovského) 
potoka.

zapracováno
Zpracování záplavových území je uvedeno v obecném listu opatření 
MOV218503 v PDP Moravy

12.6.2015
MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí

PM041_2015_06_12 - 
031821/2015 - 2

Požadavek na důslednou realizaci pozemkových úprav a 
agrotechnických opatření směrem k efektivnímu zadržování vody v 
krajině

zapracováno
Opatření je obsaženo v obecném listu opatření MOV218501 s názvem 
"Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha".

12.6.2015
MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí

PM041_2015_06_12 - 
031821/2015 - 3

Požadavek na zamezení poškozování lesa těžkou technikou zapracováno

Obecné protierozní zásady pro zemědělství, které lze vztáhnout i na lesní 
hospodářství, jsou obsaženy v obecném listu opatření CZE208002 s názvem 
"Znečištění ze zemědělství" v Národním plánu povodí Dunaje. Konkrétní 
ochranu lesa je nutno řešit, podle lesního zákona, s orgány státní správy 
lesů.
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12.6.2015
MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí

PM041_2015_06_12 - 
031821/2015 - 4

Požadavek na možnost vodoprávních úřadů "ze zákona" vstoupit do 
stávajících povolení k nakládání s vodami

zapracováno

Tato možnost již vodoprávní úřady mají podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon):
§ 12 VZ odst. 3 Vodoprávní úřad povolení nakládání s vodami změní nebo 
zruší, je-li to nezbytné
a) k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí
b) ke splnění programů snížení znečištění povrchových vod
c) ke splnění programu snížení znečištění povrchových a podzemních vod 
NL a ZNL

12.6.2015
MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor 
životního prostředí

PM041_2015_06_12 - 
031821/2015 - 5

Požadavek na realizaci PPO staveb na vodních tocích zapracováno
Jedná se o obecný spor zájmů vodního hospodářství a ochrany přírody. Je 
nutné řešit případ od případu, konkrétně podle aktuálně platných právních 
předpisů pro oblast vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny.

16.6.2015
Obec Horka nad 

Moravou
PM042_2015_06_16 - 

032322/2015

Žádost o zařazení listu opatření s názvem "Horka nad Moravou, 
Rozšíření a intenzifikace ČOV Horka nad Moravou" do Plánu dílčího 
povodí Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207195 a zařazen do PDP Moravy.

12.6.2015 Obec Citov
PM043_2015_06_12 - 

031778/2015

Zařazení protipovodňového a revitalizačního opatření s názvem 
"Protipovodňová a revitalizační opatření v obci Citov" do PDP Moravy a 
přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PBPPO MOV212505 v PDP 
Moravy (do tabulky)

12.6.2015 Obec Starý Jičín
PM044_2015_06_12 - 

031767/2015
Zařazení protipovodňového opatření s názvem "Protipovodňová 
opatření v povodí Mřenky" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

12.6.2015 Obec Stínava
PM045_2015_06_12 - 

031767/2015
Zařazení protipovodňových opatření uvedených v tabulce do PDP 
Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

16.6.2015
Krajský úřad Zlínského 

kraje, Odbor ŽP a 
zemědělství

PM047_2015_06_16 - 
031737/2015 - 1

Připomínky k PDP Moravy a přítoků Váhu - body 1-4 - oprava chybných 
informací v PDP

zapracováno Chyby v textech byly opraveny a zapracovány.

16.6.2015
Krajský úřad Zlínského 

kraje, Odbor ŽP a 
zemědělství

PM047_2015_06_16 - 
031737/2015 - 2

Připomínky k PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 5 - úprava a doplnění 
listů opatření do kapitoly VI.1.7 oprava chybných informací

zapracováno Konkrétní listy opatření opraveny podle připomínek.

16.6.2015
Krajský úřad Zlínského 

kraje, Odbor ŽP a 
zemědělství

PM047_2015_06_16 - 
031737/2015 - 3

Připomínky k PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 6 - listy opatření VN - 
oprava chybných informací v PDP

zapracováno Připomínka zapracována - doplněním - do příslušných listů opatření.

16.6.2015
Krajský úřad Zlínského 

kraje, Odbor ŽP a 
zemědělství

PM047_2015_06_16 - 
031737/2015 - 4

Připomínky k PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 7 - oprava chybných 
informací v souhrnné zprávě v PpZPR

zapracováno Připomínky byly zapracovány do dokumentací do DOsVPR a PpZPR.

16.6.2015 VaK Kroměříž, a.s.
PM048_2015_06_16 - 

032305/2015 - 1
Připomínky k jednotlivým konkrétním listům opatření z kapitoly VI.1.7 z 
PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Konkrétní listy opatření byly opraveny podle připomínky.

16.6.2015 VaK Kroměříž, a.s.
PM048_2015_06_16 - 

032305/2015 - 2
Informace ku kanalizacím a ČOV jednotlivým obcím ORP v působnosti 
VaK Kroměříž, a.s.

zapracováno
Byly vyhotoveny nové listy opatření MOV207219 až MOV207228 a 
MOV207231 a zařazeny do PDP Moravy.

16.6.2015
Obec Hutisko - 

Solanec
PM049_2015_06_16 - 

032259/2015 - 1
Připomínka v bodě 1 - zaparacovat PPO opatření zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

16.6.2015
Obec Hutisko - 

Solanec
PM049_2015_06_16 - 

032259/2015 - 2
Připomínky v bodech 2, 3 a 5 - poškozování lesa těžkou technikou, 
zadržení vody, pozemkové úpravy, zemědělské hospodaření.

zapracováno

Obecné protierozní zásady pro zemědělství, které lze vztáhnout i na lesní 
hospodářství, jsou obsaženy v obecném listu opatření CZE208002 s názvem 
"Znečištění ze zemědělství" v Národním plánu povodí Dunaje. Konkrétní 
ochranu lesa je nutno řešit, podle lesního zákona, s orgány státní správy 
lesů.
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Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

16.6.2015
Obec Hutisko - 

Solanec
PM049_2015_06_16 - 

032259/2015 - 3
Připomínky v bodech 4 a 6 - úpravy drobných vodních toků a oprava 
povodňových škod.

zapracováno
Jedná se o obecný spor zájmů vodního hospodářství a ochrany přírody. Je 
nutné řešit případ od případu, konkrétně podle aktuálně platných právních 
předpisů pro oblast vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny.

17.6.2015
Obec Olšany u 

Prostějova
PM050_2015_06_17 - 

032658/2015

Zařazení protipovodňových opatření s názvem „Olšany u Prostějova – 
přírodě blízká a technická opatření na vodním toku Blata“ do PDP 
Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PBPPO MOV212505 v PDP 
Moravy (do tabulky)

17.6.2015 Obec Dolany
PM051_2015_06_17 - 

032660/2015 - 1
Zařazení protipovodňových opatření s názvem „Protipovodňová 
opatření v lokalitě Dolany“ do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

17.6.2015 Obec Dolany
PM051_2015_06_17 - 

032660/2015 - 2

Zařazení opatření s názvem „Dolany – rekonstrukce a intenzifikace 
ČOV a rozšíření kanalizační sítě“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. 
do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207201 a zařazen do PDP Moravy.

18.6.2015 Obec Vysoké Pole
PM052_2015_06_18 - 

032892/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Revitalizace území v 
prostoru pod RO Klášťov“ do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

17.6.2015 Stautární město Přerov
PM053_2015_06_17 - 

032695/2015

Zařazení opatření s názvem „Kanalizace Penčice“, „Kanalizace Lýsky“ 
a „Kanalizace a ČOV Čekyně“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do 
PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Byl vyhotoven nový list opatření MOV207204, MOV207202 a MOV207200 a 
zařazen do PDP Moravy.

18.6.2015 Obec Suchonice
PM054_2015_06_18 - 

032930/2015

Zařazení opatření s názvem „Kanalizace s napojením na ČOV 
Suchonice“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Moravy a 
přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207199 a zařazen do PDP Moravy.

18.6.2015 Obec Vlkoš
PM055_2015_06_18 - 

032975/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Vlkoš: Revitalizace toku s 
protipovodňovými opatřeními“ do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PBPPO MOV212504 v PDP 
Moravy (do tabulky)

18.6.2015
Slovácké vodárny a 

kanalizace, a.s.
PM057_2015_06_18 - 

033040/2015 - 1
Připomínky k jednotlivým konkrétním listům opatření z kapitoly VI.1.7 z 
PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Připomínky k uvedeným listům opatření byly zapracovány.

18.6.2015
Slovácké vodárny a 

kanalizace, a.s.
PM057_2015_06_18 - 

033040/2015 - 2
Požadavek na zapracování dalších nových akcí pro kapitolu VI.1.7. zapracováno

Byl vyhotoven nový list opatření MOV207230 a zařazen do PDP Moravy. 
Ostatní akce do kapitoly VI.1.7. nezahrnuty z důvodů nedostatku informací.

19.6.2015 Obec Sobotín
PM059_2015_06_19 - 

033072/2015

Zařazení opatření s názvem „Sobotín, Sobotín - dostavba splašková 
kanalizace (MO100019)“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP 
Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření MOV207004.

19.6.2015
Obec Slavkov pod 

Hostýnem
PM061_2015_06_19 - 

033198/2015

Zařazení opatření s názvem „Slavkov pod Hostýnem, Likvidace 
odpadních vod obce Slavkov pod Hostýnem“ mezi listy opatření do 
kapitoly VI.1.7. do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207206 a zařazen do PDP Moravy.

19.6.2015 Obec Těšetice
PM063_2015_06_19.pdf - 

033262/2015

Zařazení protipovodňového opatření s názvem „Mikroregion Kosířsko - 
Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření“ do 
PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PřBPPO MOV212505 v PDP 
Moravy (do tabulky)

18.6.2015
Městský úřad Holešov, 

Oddělení životního 
prostředí

PM064_2015_06_18 - 
032773/2015 - 1

Připomínka ke Kapitole V. Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny - limnigrafy

odmítnuto Informace nemají souvislost s PDP Moravy.

18.6.2015
Městský úřad Holešov, 

Oddělení životního 
prostředí

PM064_2015_06_18 - 
032773/2015 - 2

Připomínka ke Kapitole VI. Ochrana k dosažení cílů - doplnění 
informací k listům opatření.

zapracováno Připomínky k uvedeným listům opatření byly zapracovány.

18.6.2015
Městský úřad Holešov, 

Oddělení životního 
prostředí

PM064_2015_06_18 - 
032773/2015 - 3

Připomínka ke Kapitole VI. Ochrana k dosažení cílů - požadavek na 
sestavení dalších listů opatření.

nezapracováno
Podklady k sestavení nových listů opatření pro čištění a odvádění vod nebyly 
předány, proto nemohly bý zapracovány.

18.6.2015
Městský úřad Holešov, 

Oddělení životního 
prostředí

PM064_2015_06_18 - 
032773/2015 - 4

Připomínka ke Kapitole VI.1.10 - SEZ divize 004 Ludslavice u Holešova zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV210055 a zařazen do PDP Moravy.
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Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

19.6.2015
Svaz podnikatelů pro 
využití energetických 

zdrojů

PM065_2015_06_19 - 
033263/2015 - 1

Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v 
PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 1

zapracováno Text v PDP Moravy byl opraven.

19.6.2015
Svaz podnikatelů pro 
využití energetických 

zdrojů

PM065_2015_06_19 - 
033263/2015 - 2

Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v 
PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 2

nezapracováno
Pojem "renaturace" se v posledních letech stal běžně používaným termínem, 
jak ve vodním hospodářství, tak v ochraně přírody a krajiny. Proto 
připomínku považujeme za irelevantní.

19.6.2015
Svaz podnikatelů pro 
využití energetických 

zdrojů

PM065_2015_06_19 - 
033263/2015 - 3

Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v 
PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 3

nezapracováno Připomínka k legislativě - bude vypořádána v rámci NPP Dunaje.

18.6.2015 Obec Ostrožká Lhota
PM067_2015_06_18 - 

032833/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Okluky, Ostrožská Lhota - 
přírodě blízká protipovodňová opatření“ do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV212213 a zařazen do PDP Moravy.

18.6.2015 Obec Rokytnice
PM068_2015_06_18 - 

032885/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Protipovodňová 
(revitalizační) opatření v obci Rokytnice“ do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV217502 v PDP 
Moravy (do tabulky) a dále je řešeno v listu opatření MOV217018.

22.6.2015
Obec Mladějov na 

Moravě
PM069_2015_06_22 - 

033341/2015

Zařazení opatření s názvem „Mladějov na Moravě, Splašková 
kanalizace a ČOV Mladějov na Moravě“ mezi listy opatření do kapitoly 
VI.1.7. do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207203 a zařazen do PDP Moravy.

22.6.2015 Ing. Pavel Bíza
PM072_2015_06_22 - 

033339/2015
Připomínka ke Kapitole V. Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" 
MOV218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních 
podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek. 

19.6.2015
Město Rožnov pod 

Radhoštěm
PM074_2015_06_19 - 

033295/2015 - 1
Zapracování záplavového území Dolnopaseckého (Vermiřovského) 
potoka.

zapracováno
Zpracování záplavových území je uvedeno v obecném listu opatření 
MOV218503 v PDP Moravy

19.6.2015
Město Rožnov pod 

Radhoštěm
PM074_2015_06_19 - 

033295/2015 - 2
Žádost o vyjmutí listu opatření MOV217009 s názvem "Protipovodňová 
opatření na Rožnovské Bečvě km 13,995 - 15,170".

nezapracováno
Jedná se o koncepční a dlouhodobé řešení, proto tento list opatření byl v 
PDP Moravy ponechán.

19.6.2015
Město Rožnov pod 

Radhoštěm
PM074_2015_06_19 - 

033295/2015 - 3

S ohledem na probíhající "Studii proveditelnosti k realizaci přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Rožnovsko" doplnit 
další informace.

zapracováno

Provádění opatření ze studie PBPPO zadáno Mikroregionem Rožnovsko 
bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PBPPO MOV212504 v PDP 
Moravy (do tabulky). Pozemkové úpravy a agrotechnická opatření mají 
dlouhodobý charakter a musí být uplatňovány a vyžadovány městy, obcemi a 
všemi příslušnými úřady. Případné poškozování lesa je nutno řešit, podle 
lesního zákona, s orgány státní správy lesů.

23.6.2015 Obec Zborovice
PM075_2015_06_23 - 

033735/2015
Zařazení opatření s názvem „Zborovice - Dostavba kanalizace II. etapa“ 
mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207207 a zařazen do PDP Moravy.

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské 
politiky a 

protipovodňových 
opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 1

Požadavek na výběr prioritních opatření v souladu se seznamem 
opatření v PDP

nezapracováno
Termín "prioritní opatření" není v plánech dílčích povodí používán, poprvé byl 
nově použitý v návrzích národních plánů povodí. Připomínka se proto týká 
NPP Dunaje a její vypořádání by měl provést zpracovatel NPP Dunaje.

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské 
politiky a 

protipovodňových 
opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 2

Požadavek na odhad stavu 2015 a 2021 v PDP byl v souladu s NPP. 
Návrh výjimek bude v PDP převzat z NPP.

bude zapracováno
Odhady stavu vodních útvarů k r. 2015 i k r. 2021 a na základě nich 
uplatněné výjimky (obojí bylo řešeno v NPP) budou do PDP převzaty z NPP 
Dunaje.
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Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské 
politiky a 

protipovodňových 
opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 3

Připomínky k listu opatření s názvem "Průzkumný monitoring". zapracováno

List opatření na průzkumný monitoring obsahuje odhad nákladů. Požadavek 
na uvedení jednotlivých vodních útvarů a sledovaných ukazatelů do tohoto 
listu opatření, bez znalosti hodnot přirozeného pozadí, považujeme za 
irelevantní, protože průzkumným monitoringem, jak je správně uvedeno v 
záznamu z PV KPOV z 28. 4. 2015, nelze zjišťovat přirozené pozadí ani 
atmosférickou depozici. Teprve se znalostí hodnot přirozeného pozadí lze 
zodpovědně stanovit skutečně nevyhovující VÚ a v nich navrhnout a provést 
průzkumný monitoring k dohledání antropogenních vlivů.

23.6.2015

Ministestvo 
zemědělství, Odbor 

vodohosodářské 
politiky a 

protipovodňových 
opatření

PM076_2015_06_23 - 
033608/2015 - 4

List opatření Přirozené pozadí je zrušen, těžké kovy je potřeba zahrnout 
do listu opatření na průzkumný monitoring.

nezapracováno

List opatření Přirozené pozadí považujeme za velmi důležitý a v žádném 
případě nesouhlasíme s jeho zrušením. Tento list je úzce pro propojen s 
Listem opatření Průzkumný monitoring, ale nemůže jím být nahrazován, 
protože průzkumný monitoring nemá sloužit ke stanovení přirozeného 
pozadí. Měl by naopak sloužit k eliminaci nákladů na realizaci průzkumného 
monitoringu, kdy na základě stanoveného přirozeného pozadí nejdříve 
„odečteme přirozené pozadí“ u nevyhovujících ukazatelů a následně 
průzkumný monitoring stanovíme pouze pro VÚ, které i po tomto odečtu 
nedosáhnou dobrého stavu.  Lze využít příkladů z jiných států – např. 
Slovenské republiky. 

23.6.2015 Obec Rataje
PM077_2015_06_23 - 

033611/2015
Zařazení opatření s názvem „Rataje, Kanalizace a ČOV Rataje“ mezi 
listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207205 a zařazen do PDP Moravy.

23.6.2015 ŽSD INVEST
PM078_2015_06_23 - 

033613/2015 - 1
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny

zapracováno

Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem 
sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" 
MOV218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních 
podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek. 

23.6.2015 ŽSD INVEST
PM078_2015_06_23 - 

033613/2015 - 2
Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim 
krajiny

zapracováno
Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. 
Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto 
posouzení k plánovaným stavbám přžistupovat. Text byl podle toho upraven.

23.6.2015 EKO - SIMŘE s.r.o.
PM080_2015_06_23 - 

033732/2015
Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Revitalizace Simře - 
Soběchleby“ do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 1
Obecná připomínka k PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno

Jedná se o konstatování stavu vztahu vodního hospodářství, energetiky a 
ochrany přírody.

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 2
Konkrétní připomínka k PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 1 - kapitola 
Úvod, str. 8

nezapracováno Nutno upravit text v NPP Dunaje. Zapracuje zpracovatel NPP Dunaje.

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 3
Konkrétní připomínky k PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 2 a 3 zapracováno Připomínky zapracovány do textu.

23.6.2015 ČEZ, a. s.
PM082_2015_06_23 - 

033618/2015 - 4
Konkrétní připomínka k PDP Moravy a přítoků Váhu - bod 4 nezapracováno

Jedná se o konstatování stavu. Všechny požadavky se zohledňují při 
projednávání změn manipulačních řádů.

23.6.2015
ing. Petr Kuda - 

AQUAPLAN
PM083_2015_06_23 - 

033621/2015
Zařazení revitalizačních opatření uvedených v tabulce do PDP Moravy 
a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

23.6.2015

Asociace pro vodu ČR, 
odborná skupina 

Odvodňování 
urbanizovaných území

PM085_2015_06_23 - 
033743/2015

Legislativní připomínky k jednotlivým kapitolám PDP Moravy a přítoků 
Váhu

nezapracováno Vypořádáno v rámci národních plánů povodí
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Datum 
doru čení

Odesílatel Č.j. příjemce Obsah p řipomínky
Způsob 

vypo řádání
Způsob zapracování nebo komentá ř

23.6.2015
Rybářství Litomyšl, 

s.r.o.
PM087_2015_06_23 - 

033633/2015
Připomínky k listu opatření MOV204001 - 4 připomínky. nezapracováno

V uvedeném listu opatření jsme připomínkovanou problematiku nenašli. 
Připomínky jsou tedy irelevantní.

23.6.2015 Obec Chornice
PM088_2015_06_23 - 

033637/2015
Informace o výhledovém plánu přijmout opatření kanalizace. zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207198 a zařazen do PDP Moravy.

24.6.2015
Rybníkářství 

Pohořelice a.s.
PM090_2015_06_24 - 

034005/2015
Připomínky k PDP Dyje - 4 připomínky. nezapracováno

V PDP Moravy a přítoků Váhu jsme připomínkovanou problematiku nenašli. 
Připomínky jsou tedy irelevantní.

23.6.2015 Obec Lutín
PM091_2015_06_23 - 

033641/2015

Zařazení protipovodňového opatření s názvem „Lu52 Protipovodňová 
opatření v intravilánu obce - úprava tku Deštná, ř.km 3,22 km až 3,68 
km" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PřBPPO MOV212505 v PDP 
Moravy (do tabulky)

23.6.2015
Spolek pro splavnění a 
rekreační využití řeky 

Moravy o.s.

PM092_2015_06_23 - 
033730/2015

Vyjádření k návrhu PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno
Jedná se o konstatování o současném stavu a výhledu rekreační plavby na 
Moravě.

23.6.2015
Magistrát města Zlína, 

Oddělení vodního 
hospodářství

PM093_2015_06_23 - 
033644/2015

Připomínky ke kapitole VI.1.7 k PDP Moravy a přítoků Váhu a doplnění 
nových listů opatření

zapracováno
Byly vyhotoveny nové listy opatření MOV207213, MOV207214, MOV207215, 
MOV207216 a MOV207217 a zařazeny do PDP Moravy.

23.6.2015 Obec Zlobice
PM094_2015_06_23 - 

033778/2015

Zařazení protipovodňového opatření s názvem "Retenční nádrž na 
Věžeckém potoce" a "Suchý poldr na Bojanovickém potoce" do PDP 
Moravy a přítoků Váhu

zapracováno
Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)

23.6.2015
Ředitelství vodních 

cest ČR
PM095_2015_06_23 - 

033782/2015
Zapracování vodní dopravy do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno Vhodné připomínky na úpravu textu byly zapracovány do příslušných kapitol.

23.6.2015 Obec Biskupice
PM096_2015_06_23 - 

033793/2015
Zařazení opatření s názvem „Biskupice - kanalizace“ mezi listy opatření 
do kapitoly VI.1.7. do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření MOV207077.

24.6.2015 Koalice pro řeky
PM098_2015_06_24 - 

033968/2015
Zařazení revitalizačních opatření do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace MOV212503 v 
PDP Moravy (do tabulky)

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 1
Žádost o zařazení bodu "1" akce "Horní Bečva - rozšíření kanalizační 
sítě" do PDP Moravy a přítoků Váhu

zapracováno Byl vyhotoven nový list opatření MOV207229 a zařazen do PDP Moravy.

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 2
Žádost o zařazení bodů "2" a "3" do PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno Připomínku řeší zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 3
Žádost o zařazení bodů "4" do PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno Připomínku řeší zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 4
Žádost o zařazení bodů "5" do PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno Připomínku řeší zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 5
Žádost o zařazení bodů "6" do PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno Připomínku řeší zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 6
Žádost o zařazení bodů "8" a "10" do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Jedná se o obecný spor zájmů vodního hospodářství a ochrany přírody. Je 
nutné řešit případ od případu, konkrétně podle aktuálně platných právních 
předpisů pro oblast vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny.

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 7
Žádost o zařazení bodů "7" do PDP Moravy a přítoků Váhu nezapracováno

Obecné protierozní zásady pro zemědělství, které lze vztáhnout i na lesní 
hospodářství, jsou obsaženy v obecném listu opatření CZE208002 s názvem 
"Znečištění ze zemědělství" v Národním plánu povodí Dunaje. Konkrétní 
ochranu lesa je nutno řešit, podle lesního zákona, s orgány státní správy 
lesů.

23.6.2015 Obec Horní Bečva
PM105_2015_06_24 - 

033602/2015 - 8
Žádost o zařazení bodů "9" do PDP Moravy a přítoků Váhu zapracováno

Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO MOV218502 v PDP 
Moravy (do tabulky)
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